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 چکیده
شود، ولي خفتگي بذر عامل باشد که بوسيله بذر تکثير مي( متعلق به خانواده چتریان ميFerulago angulataگياه دارویي چویل )   

و نوع ریزنمونه  ای و همچنين ترکيب محيط کشتشيشهمنظور ارزیابي کارایي کشت درونبه ای در تکثير این گياه است.محدود کننده
تيمارها شامل  پایه طرح کامالً تصادفي در پنج تکرار اجرا شد. صورت فاکتوریل بربر رفع خفتگي بذر در گياه چویل، آزمایشي به

و سه غلظت مختلف از محيط کشت پایه موراشيگ و  از استان کهگيلویه و بویراحمد (سختاکوتيپ )آبنهر، گایونه، وزگ و سي چهار
های جدا شده ورت بذر کامل و رویانصهآوری شده پس از ضدعفوني، بجمع بذرهای. ندچهارم، یك دوم و کامل( بود اسکوگ )یك

اما در  .روز جوانه زدند 9-6به نوع اکوتيپ بعد از  با توجه ای جدا شدههدر این آزمایش، رویان ند.شدکشت  شدهذکرای هطدر محي
محيط کشت و  اثر زني مشاهده نشد. نتایج کشت رویان نشان داد کهگونه جوانهتفاده هيچمورد اس کشت هایطکامل در محي بذرهای

نشان داد که بين تيمارها مقایسه ميانگين  گيری شده را تحت تأثير قرار داد.ای اندازهداری همه صفات گياهچهطور معنيهنوع اکوتيپ ب
نسبت به دو محيط کشت دیگر از نظر درصد  MS4/1و محيط کشت  داری وجود داشتهای مختلف اختالف آماری معنيکشتمحيط
داری وجود داشت و اکوتيپ های مختلف نيز از نظر آماری اختالف معنيزني رویان و رشد گياهچه برتری داشت. بين اکوتيپجوانه

های بذری ای رویانشيشه، کشت درونبنابراین ها داشت.زني رویان و رشد گياهچه باالتری نسبت به بقيه اکوتيپگایونه درصد جوانه
زني و رشد های حاصل از جوانهگياهچه کند.روش مناسبي برای غلبه بر خفتگي بذر فراهم مي MS4/1گياه چویل روی محيط کشت 

در  ه چویل،زني در گيابا توجه به نتایج این تحقيق، عوامل بازدارنده جوانه جنين با موفقيت به گلدان و محيط طبيعي انتقال یافت.
بنابراین، جداسازی و  .زني نخواهد بودکه عوامل بازدارنده رفع نشود، رویان قادر به جوانه زمانيپوشش اطراف رویان قرار داشته و تا 

 .کندویژه برای مطالعات آزمایشگاهي فراهم ميهای ابزار مناسبي را برای رفع خفتگي بذر این گياه، بشيشهکشت رویان در شرایط درون
 

 ، چویل، کشت بافت گياهي، گياهان دارویيخواب بذرکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه
های گذشته و برداشت بيش در دهه يطيمح یطشرا ييرتغ   

از حد گياهان خودرو از طبيعت به وسيله انسان و همچنين 
است تا ه شدشرایط نامساعد اقليمي )خشکسالي( باعث 

 برای روازاین. یابدجمعيت گياهان خودرو به سرعت کاهش 
گياهان بومي در آینده،  خطر از بين رفتنپيشگيری از 

 کشت و ،تکثيرو کارآمد برای  های متفاوتاستفاده از روش
Copeland & McDonald, ) ستآنها ضروری نگهداری

., 2013et al 2001; Fu,.)  یکي از موانع عمده کشت گياهان
دارویي در خارج از رویشگاه طبيعي، محدودیت ميزان 

 ,Guptaباشد )زني و طوالني بودن خفتگي بذر آنها ميجوانه

شرایط محيطي مناسب طي دوره خفتگي حتي اگر  (.2003
. این امر در شرایط شد انجام نخواهدزني فراهم باشد، جوانه

باشد و نامساعد رویشي سودمند است، زیرا بذر غيرفعال مي
 را اقليمي نامناسب شرایط و محيطي هایتنش بسياری از

تضمين  گياهي را گونه بقای و نسل کرده و تداوم بهتر تحمل
 (.Metzger, 2006-LeubnerSavage & -Finchنماید )مي

 نامطلوب در وضعيت یك بذرها خفتگي گاهي ،اینباوجود

 با یك گياه انبوه توليد هدف اگر ویژهشود، بهمي گرفته نظر

 بنابراین پژوهشگران باشد. باال دارویي یا اقتصادی ارزش

 هایيروش خفتگي بذرها، علل بررسي با تا نمایندمي تالش

 سرعت و افزایش درصد و تگيخف شکست برایرا  مناسب

روش کشت بافت  طور طبيعيبه. فراهم کنند بذرها زنيجوانه
تواند کمك مؤثری نماید. کشت بافت نيز در این راستا مي

ابزاری مهم در مطالعات پایه و کاربردی است و از این طریق 
دست از لحاظ ژنتيکي توان به تکثير گياهان مختلف یكمي

دارویي، زینتي و غيره به شکل عاری از آفت ازجمله گياهان 
 (. Ehsanpour & Amini, 2002اقدام نمود )

باعث  چتریان تيره گياهان اقتصادی و دارویي اهميت
 در معرض تيره این به متعلق هایگونه از بسياری که گردیده

 دیگر که تا جایي گيرند قرار انقراض و تخریب رویه،بي برداشت

 نيازها این تواند جوابگوینمي به تنهایي يعيطب منابع هایعرصه

 گياهان اصولي کارگيریبه و احياء، توسعه بنابراین باشد،

 گياهان این نمودن اهلي و کشت همچنين طبيعت و در باقيمانده

(. گياه چویل با  et al.,Sharifi 2015است ) دهکر ضرورت پيدا
متعلق به   BoissFerulago angulata (Schlecht.) نام علمي

دارای  Ferulagoجنس  باشد.مي (Apiaceaeچتریان ) خانواده
آن در  باشد که هفت گونهگونه در سراسر دنيا مي 95حدود 
گونه  ،. گياه چویل (Mozafriyan, 2006)کندمي رشدایران 

گياهي است  ،است کشور ایران و خاص منطقه غرب انحصاری
ای متر با ساقهسانتي 51-161پایا، بدون کرك، بلند به ارتفاع 

ضخيم، ایستاده، منفرد، دارای خطوط طولي یا شياردار با 
های کمرنگ و متمایل آذین طویل با برگهای دارای گلشاخه

آذین خوشه گرزن فشرده، به کبود و وسيع، بسيار بریده، گل
رای نوارك ترشحي پشتي و موسم ميوه مریکارپ بيضي پهن، دا

 (.Ghahreman, 1986دهي آن خرداد تا تيرماه است )گل

ارزش زیادی در صنایع دارویي، آرایشي و بهداشتي چویل 
ضد  دارد. اسانس این گياه دارای خواص ضدعفوني کننده،

حفاظتي ثيرات أتهمچنين دارای  ،دهنده بودهتسکين و بيوميکر
، در مصارف براینباشد. عالوهميو نگهدارنده مواد غذایي 

ای مورد استفاده ههای رودهای گوارشي و کرمدرمان بيماری
(. همچنين به علت عطر  et al.,Taran 2010گيرد )قرار مي

خوشایند، قابليت استفاده در صنایع عطرسازی را داراست و از 
بو و های جوان آن برای خوشهای باز شده و برگگل

که طوریبه شود.طعم کردن دوغ، ماست و کره استفاده ميخوش
روغن،  ویژهبهصورت سنتي با افزودن به مواد لبني از دیرباز به

و کرده با ایجاد طعم بسيار مطبوع، از فاسد شدن آن جلوگيری 
الی گوشت برای مدتي آنرا نگهداری هبا قرار دادن آن در الب

 خوراك نيست.ام خوشاند. اما علوفه آن برای دکردهمي
صورت خودرو در چویل بهگياه دارویي در حال حاضر، 

روید و تکثير این گياه در طبيعت مناطق کوهستاني و مرتفع مي
. اما بذر این گياه دارای دوره خفتگي شودانجام مياز طریق بذر 

 باشد.ای در تکثير آن ميهطوالني است که عامل محدود کنند
مختلفي از الگوی های شکلتيره چتریان  نهاگيا بذر طورکليهب

که در آن یك دهند خفتگي فيزیولوژیکي را از خود نشان مي
از خروج  بوده وجنين رشد فيزیولوژیکي بازدارنده  سازوکار

های روش .(Amooaghaie, 2005کند )چه جلوگيری ميریشه
کالسيك مختلفي برای برطرف کردن خفتگي بذر از قبيل 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwits7eejp3TAhWrKJoKHZABDZ4QFghQMAk&url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3Fid%3D176325&usg=AFQjCNEZ53sJ6NgU8F82HWruIVUNCsh1pA&bvm=bv.152180690,d.bGs
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ها و تيمار با هورمون (،Stratificationي مرطوب )سرماده
زني مانند نيترات پتاسيم و پراکسيد جوانه ترکيبات بهبوددهنده
( مکانيکي و شيميایي Scarificationدهي )هيدروژن و خراش

 نهادر گياهان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در گيا
تواند به رفع تيره چتریان سرمادهي مرطوب تا حد زیادی مي

مدت زمان مورد نياز برای  ها کمك نماید.این نوع خفتگي
کالسيك طوالني  با استفاده از این روش شکستن خفتگي بذر

به گونه گياهي و شدت یا عمق خواب بذر بين با توجه بوده و 
برای شکستن  مثال،عنوان بههفته متفاوت است.  18تا  8

هفته 18تا  6حداقل زني گياه چویل خفتگي بذر و جوانه
 Movahedi, 2011; Sharifi) باشدنياز ميمرطوب سرمادهي 

2015 et al.,). جيبرليك، نيترات اسيد که تيمارهایدر حالي 
در رفع تأثيری جيبرليك  اسيد و سرمادهي پتاسيم و ترکيب

معموالً  (. et al.,Sharifi 2015) خواب بذر این گياه نداشت
گراد یا اندکي کمتر برای گياهاني که در درجه سانتي 5دمای 

، بيشترین تأثير را در رفع خفتگي کنندرشد ميهای سرد اقليم
حال بااین (.Copeland & McDonald, 2001بذر دارد )

عنوان جداسازی جنين از بذر و کشت آن در محيط کشت به
توليد گياهچه در  برای غلبه بر خفتگي بذر ومؤثر یك روشي 

ویژه گياهاني که دارای خفتگي طوالني و ههای گياهي، بگونه
منظور به به (.ISTA, 2017عميق هستند، پيشنهاد شده است )

( Ferula gommosaباریجه )در حداقل رساندن خفتگي بذر 
خفتگي بذر  رفع با هدفای درون شيشه شرایطکشت رویان در 

با  (.et al.,ontazeri M 2009است ) شدهبا موفقيت انجام 
ای، تالش شده استفاده از کشت رویان در شرایط درون شيشه

یك اکوتيپ زني بذر زمان الزم برای شکستن خفتگي و جوانه
را به حداقل رسانده و با  آوری شده از منطقه دناچویل جمع

های مناسب برای القای کالوس، با ایجاد گياهچه کامل، ریزنمونه
 های رشد گياهيکنندهها و تنظيمکشتمحيطکارگيری انواع به

حال گزارشي در بااین . et al,(Mortazavi (2013توليد شوند 
های مختلف گياه چویل و کارایي این مورد پاسخ اکوتيپ
های مختلف وجود ندارد. ها و اکوتيپتکنيك در ژنوتيپ

های يپتحقيق کارایي کشت رویان در اکوتاین بنابراین در 
تأثير مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان چویل مختلف گياه 

با توجه به ژنوتيپ بر کارایي این روش را ارزیابي نمود. 
و طوالني بودن مدت زمان  خفتگي بذر در گياهان تيره چتریان

های روش ،های کالسيكالزم برای رفع آن با استفاده از روش
زني زودهنگام در هر نهشکستن خفتگي بذر و جوا برای يمناسب

باشد تا بتوان در هر زمان و مکاني از گياهان شرایطي نياز مي
مورد نظر و همچنين ترکيبات موجود در آنها در صورت نياز 
استفاده نمود و از فشار بيش از حد بر جمعيت این گياه با 

های طبيعي رویه از رویشگاهارزش دارویي در اثر برداشت بي
ای شيشهکشت درون تحقيقاین  در نابراین،جلوگيری کرد. ب

رفع خفتگي عنوان یك روش سریع و جایگزین برای هجنين ب
های کشتمحيطتأثير و همچنين  های مختلف چویلبذر اکوتيپ

 . گرفته استقرار مختلف بر رشد جنين مورد بررسي 
 

 هامواد و روش
های مختلف چویل در شهریور ماه سال اکوتيپ بذرهای
از چهار رویشگاه مختلف در استان کهگيلویه و  1914

آوری شد سخت( جمعبویراحمد )آبنهر، گایونه، وزگ و سي
 (.1)جدول 

با استفاده از آب و مایع  بذرهامنظور ضدعفوني، ابتدا به
شویي شسته شدند. سپس با استفاده از هيپوکلریت سدیم ظرف

ضدعفوني شده  بذرهایند. شددقيقه ضدعفوني  5به مدت  1%
 ستروندرون آب مقطر  درروز قبل از کشت،  8تا  1به مدت 

در محفظه سترون دارای جریان هوا قرار گرفتند تا پوسته بذر 
در زمان کشت، زیر هود المينارایرفلو اقدام  متورم و نرم شود.

درصد به مدت یك  01با اتانول  بذرها دوبارهبه ضدعفوني 
به  در نهایتبار تقطير و  آب دوتشو به وسيله سو ششد دقيقه 
ور شدند، سپس غوطه %8دقيقه در هيپوکلریت سدیم  15مدت 

و آب اضافي آنها با  گردیدندشستشو  مقطرمرتبه با آب  سه
گرفته شد و برحسب نوع آزمایش اقدام به  سترونکاغذ صافي 

از مواد  يمختلف هایتکشت بر روی محيط کشت با غلظ
های جار مخصوص کشت شيشهغذایي شد. ظروف کشت، 

بافت با درب قابل اتوکالو بودند که بعد از کشت به اتاقك رشد 
ساعت روشنایي  16گراد با دوره درجه سانتي 84±1با دمای 

  .ساعت تاریکي منتقل شدند 2و 
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 آنها بذرآوری های مختلف چویل مورد آزمایش با مختصات محل جمعاطالعات اکوتیپ -1جدول 

اکوتيپ  ردیف شماليجغرافيایي عرض  ارتفاع از دریا )متر( وزن هزاردانه )گرم(  شرقي جغرافيایيطول    

نهرآب 1  88/6 8249 ″41′41°91 ″48′41°51 

 51°41′12″ 91°49′56″ 9159 91/4 گایونه 8

 51°41′90″ 91°91′2″ 8600 88/8 وزگ 9

سختسي 4  11/2 8261 ″1′51°91 ″90′99°51 

 

زني منظور بررسي رفع خفتگي بذر و مقایسه جوانهبه
 شد.انجام  شرح زیرآزمایش مجزا بهدو  ،های مختلفاکوتيپ

و  شده ضدعفوني شده جداسازی بذرهایالف( رویان از 
 مختلف از مواد غذایيت غلظسه با  MSدر محيط کشت 

(MS ،MS8/1  وMS4/1 1( کشت شدند )شکل .)الف  
 MSکامل و ضدعفوني شده در محيط کشت  بذرهایب( 

و  MS ،MS8/1)غلظت مختلف از مواد غذایي سه با 
MS4/1) ب(. 1شدند )شکل  کشت  

 

 
 شکل 1- کشت درون شیشهای گیاه چویل: رویان )الف( و بذر کامل )ب( 

 

 MSمحيط کشت  ،محيط کشت مورد استفاده
(& Skoog, 1962 Murashigeبود که در غلظت ) های یك

 pHچهارم، یك دوم و کامل مورد استفاده قرار گرفت. 
 NaOHو  HClمحيط کشت قبل از اتوکالو با استفاده از 

و از  (Bagheri & Safari, 2008) تنظيم گردید 0/5برابر با 
جامد کننده استفاده شد. محيط کشت  عامل عنوانآگار به

 درونای مورد نياز تهيه شده به همراه کليه وسایل شيشه
مسفر گراد و فشار یك اتدرجه سانتي 181اتوکالو در دمای 

 .دقيقه ضدعفوني گردید 81به مدت 
روز پس از کشت و طول  11زني حدود درصد جوانه

روز  95چه حدود چه و وزن تر ساقهساقچه، طول ریشه
عدد بذر یا  15منظور، گيری شد. بدینپس از کشت اندازه

 بعدصورت افقي در هر محيط کشت قرار گرفت و رویان به
 شد وانه زني محاسبهدرصد جها شمارش شده و جوانه

چه با چه و طول ریشهطول ساقههای شاخص. (1)فرمول 
چه و وزن تر ساقگيری اندازه مندرجاستفاده از خط کش 

 . گرم در پایه توزین شدبرحسب ميلي
PG = (Ni/N) ×  1 فرمول            100

 جنين تعداد Ni زني،جوانه درصد PGدر این فرمول، 
 هاست.جنين تعداد N و شمارش آخر روز در زدهجوانه

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفي در آزمایش به
ها با استفاده از وتحليل دادهتجزیه .گردیدپنج تکرار انجام 

ها در سطح احتمال شد. مقایسه ميانگين انجام SAS 9.1افزار نرم
 .گردیدای دانکن انجام درصد با استفاده از آزمون چند دامنه 5

 ب الف
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 نتایج
با روز،  6تا  9های جدا شده بعد از در آزمایش اول رویان

 15تا  11به نوع اکوتيپ شروع به رشد نمودند و بعد از  توجه
اکوتيپ مورد  4از بين  چه نمایان شد.چه و ریشهروز نيز ساقه

زني نمود مربوط به اولين اکوتيپ که شروع به جوانه ارزیابي،
اثر نتایج حاصل از تجزیه واریانس براساس اکوتيپ آبنهر بود. 

اکوتيپ، محيط کشت و اثر متقابل اکوتيپ در محيط کشت بر 
 %1چویل در سطح احتمال  ،رویان زني )رشد(درصد جوانه

که  نشان داد هاميانگين مقایسه .(8)جدول دار بود معني
 گایونه اکوتيپ به مربوط زنيجوانه درصد بيشترین طورکليهب
 هااکوتيپ سایر از بيشتر داریمعني طوربه که بود( صددر 56)

 11/49) آبنهر اکوتيپ زنيجوانه درصد. داد نشان افزایش
 سختسي اکوتيپ از بيشتر داریمعني طوربه نيز( درصد

ولي بين  بود،( درصد 44/82) وزگ و( درصد 44/84)
زني اختالف سخت از نظر درصد جوانههای وزگ و سياکوتيپ

دار بودن با توجه به معني (.9داری مشاهده نشد )جدول معني
شود الف مشاهده مي8که در شکل طوریاثر متقابل، همان

های کشت یکسان نبود. ها نسبت به محيطاکوتيپواکنش 
حيط کشت نشان داد مقایسه ميانگين ترکيب تيماری اکوتيپ و م

مربوط به  (%99/25زني رویان )که بيشترین درصد جوانه
 ن آنیو کمتر MS4/1اکوتيب گایونه و با محيط کشت 

کامل  MS محيط کشت مربوط به اکوتيپ وزگ در (60/88%)
های گایونه و آبنهر بين که در اکوتيپطوریهب الف(.8)شکل  بود

زني رویان اختالف نههای مختلف از نظر درصد جواکشتمحيط
 کشتزني در محيطداری وجود داشته و درصد جوانهمعني
MS4/1 داری بيشتر از طور معنيهبMS8/1  وMS  بود. ولي

های مختلف کشتبين محيط سختوزگ و سيهای در اکوتيپ
زني رویان وجود داری از نظر درصد جوانهاختالف معني
 الف(. 8نداشت )شکل 

در  چهطول ساقهاصلي اکوتيپ و محيط کشت بر  هایاثر
اکوتيپ ، ولي اثر متقابل دار بوددرصد معني 1سطح احتمال 

 درصد 5در سطح احتمال بر این صفت در محيط کشت 
 ها نشان دادميانگين مقایسه (.8دار نبود )جدول معني

مربوط به اکوتيپ گایونه ( cm89/4چه )ساقه بيشترین طول

ها بود ولي داری بيشتر از سایر اکوتيپمعنيطور بود که به
داری چه تفاوت معنيههای دیگر از نظر طول ساقبين اکوتيپ

ب 8که در شکل طوریهمان (.9مشاهده نشد )جدول 
های کشت ها نسبت به محيطاکوتيپ واکنششود مشاهده مي

چه در ها بيشترین طول ساقهیکسان بوده و در همه اکوتيپ
و اثر متقابل  اکوتيپ بدست آمد. اثر MS4/1محيط کشت 

در سطح احتمال  چهساقه تر کشت بر وزن اکوتيپ در محيط
 این صفت در بر کشت محيط ولي اثر نبود داردرصد معني 5

. مقایسه (8)جدول  بود دارمعني درصد 1 سطح احتمال
چه در محيط کشت ميانگين نشان داد که وزن تر ساقه

MS4/1 (11/180 بميلي )داری بيشتر از طور معنيهگرم
MS8/1 (11/28 و آن هم بيشتر از محيط کشت ميلي )گرم
MS (51/46 و این روند پاسخ 9گرم( بوده )جدول ميلي )

 ج(.8های مورد استفاده صادق بود )شکل در همه اکوتيپ
اکوتيپ مورد مطالعه، بيشترین هار چعبارت دیگر، در هر به

و کمترین آن در  MS4/1چه در محيط کشت اقهوزن تر س
که در بين طوریهمشاهده شد. ب MSمحيط کشت 

بيشترین ميانگين وزن تر های تيماری مختلف ترکيب
محيط  بااکوتيپ گایونه  مربوط به (گرمميلي 198)چه ساقه

 مربوط به (گرمميلي 6/44)و کمترین آن  MS4/1کشت 
  ج(.8)شکل  بود MSبا محيط کشت  اکوتيپ آبنهر

 و درصد 5 سطح احتمال در چهریشه طول بر اکوتيپ اثر
 درصد 1 سطح احتمال در این صفت بر کشت محيط اثر

ولي اثر متقابل این دو عامل برای این صفت  بود. دارمعني
 بيشترین داد نشان هاميانگين مقایسه (.8دار نبود )جدول معني
 که بود گایونه اکوتيپ به مربوط (cm18/9چه )ریشه طول

 بين ولي بود هااکوتيپ سایر از بيشتر داریمعني طوربه
 مشاهده داریمعني تفاوت این صفت نظر از دیگر هایاکوتيپ

های مختلف نيز همانند در بين محيط کشت .(9 جدول) نشد
در محيط کشت  (cm 85/9سایر صفات، بيشترین طول ریشه )

MS4/1 ( و کمترین آنcm 15/8)  در محيط کشتMS  بود
بيشترین ميانگين های تيماری نيز در بين ترکيب (.9)جدول 

 در محيط (cm 16/4) اکوتيپ گایونه مربوط بهچه طول ریشه
اکوتيپ  مربوط به (cm 26/1) و کمترین آن MS4/1 کشت
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 .د(9)شکل  بود MS در محيط کشتسخت سي
 MS4/1 کشت رشد چویل در محيط مراحل مختلف

. انتقال آورده شده است 9شکل در برای اکوتيپ گایونه 

ای شيشهشرایط درون ازهای حاصل از کشت رویان گياهچه
به خاك انتقال و پس از یك دوره سازگاردهي به شرایط 

 .(4)شکل  محيط طبيعي انتقال داده شد
 

 های مختلفهای مختلف گیاه چویل در محیط کشتهای حاصل از کشت رویان اکوتیپتجزیه واریانس صفات گیاهچه -2جدول 

 درجه آزادی منابع تغييرات
 ميانگين مربعات

 چهطول ریشه وزن تر ساقه چهطول ساقه زنيجوانه درصد

9 19/9185 (A) اکوتيپ ** 60/9 ** 45/21ns 15/1 * 
9 60/9816 (B) محيط کشت ** 08/82 ** 81/99919 ** 29/0 ** 

A×B 6 91/056 ** 1/15ns 41/21ns 1/95ns 
86/41 42 خطا  61/1  19/99  51/1  

ns** باشد.مي درصد 1و  5 احتمال سطح در بودن دارمعني داری ويانگر عدم معنيبترتيب هب :، * و 
 

 
چه )ج( و طول ریشه )د( در کشت )ب(، وزن تر ساقه زنی رویان )الف(، طول ساقهاکوتیپ و محیط کشت بر میانگین درصد جوانهتأثیر  -2شکل 
 (با هم ندارند داریمعنی تفاوت درصد 5 سطح در دانکن بر اساس آزمون هستند، مشابه حرف دارای که هاییستون )میانگینای رویان چویل شیشهدرون
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 شیشههای مختلف چویل در شرایط درونزنی رویان و رشد گیاهچه اکوتیپدرصد جوانه -3جدول 

 (cm) طول ریشه (mg) وزن تر ساقه (cm) طول ساقچه زنيدرصد جوانه (اکوتيپ) Aفاکتور 

 56/11a 4/89a 20/19a 9/81a گایونه
 49/11b 9/64b 26/20a 8/61b نهرآب

 82/44c 9/86b 24/80a 8/52b وزگ
 84/44c 9/18b 29/09a 8/95b سختسي

 (cm) طول ریشه (mg)وزن تر ساقه  (cmطول ساقچه ) زنيدرصد جوانه (محيط کشت) Bفاکتور 

1/4MS 58/99a 4/20a 180/11a 9/85a 

1/2MS 99/99b 9/80b 28/11b 8/10b 

MS 82/99c 8/55c 46/51c 8/15c 

 .ندارندبا هم  داریمعني تفاوت درصد 5 در سطح احتمال دانکن آزمون اساس بر هستند مشابه حرف دارای که هایيميانگين صفت هر در
 

 
روز پس از  15 ج(روز پس از کاشت،  5الف و ب(  :MS4/1در محیط کشت اکوتیپ گایونه مراحل مختلف رشد رویان  -3شکل 

 ایشیشهرویان چویل در شرایط درون کاشت روز پس از 44 (ز و روز پس از کاشت 44( هروز پس از کاشت،  82( دکاشت، 

 ج ب الف

 ز ه د
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 های حاصل از کشت رویان در محیط کشت به گلدان و شرایط طبیعیانتقال گیاهچه -4شکل 

 

 بحث
در آزمایش دوم که مربوط به بذر کامل ضدعفوني شده 

 با وجود، نشدزني مشادهده گونه جوانه)شاهد( بود هيچ
در مرحله ضدعفوني چندین بار بوسيله اتانول،  بذرهااینکه 

ولي  ،مقطر تيمار شده بودندهيپوکلریت سدیم و آب
زني بذر ضدعفوني و شستشوی بذر نتوانست منجر به جوانه

های کشتزني رویان در ا توجه به جوانهب گردد.
توان نتيجه گرفت که مي (9و شکل  9ای )جدول شيشهدرون

اطراف رویان  اندوسپرم و احتماالً عوامل بازدارنده در
است.  هشداین گياه بذرهای زني مانع از جوانه که باشدمي

این امر در طبيعت برای مقابله با شرایط نامساعد محيطي و 
بعد از سپری شدن  بذرهاها، مفيد واقع شده و تنش فرار از

 نمایندزني و بقا ميشرایط نامساعد محيطي شروع به جوانه
(Metzger, 2006-Savage & Leubner-Finch.) 

محيط  غلظت بهترین که نتایج حاصل نشان دادبراین، عالوه
باشد مي MS4/1کشت رویان چویل محيط  برایکشت 

جه با کار مرتضوی و همکاران بر روی که این نتي( 8)جدول 
 برایترین محيط کشت منظور تعيين مناسبچویل به

(. et al., Mortazavi 2013ریزازدیادی همخواني دارد )

همچنين طي تحقيقاتي که روی گياه باریجه انجام شده محيط 
 ه استشد گزارشبهترین محيط برای رشد  MS4/1کشت 

(2008 et al.,Sarabadani  .) این روند در گياه وشاء
(ammoniacum (Dorma  شده استگزارش نيز 
(2011et al., Ghasemian گياهچه .) های باریجه در محيط

ظاهری عادی و  B5نسبت به محيط  MS4/1کشت 
بهتر  واکنشدهنده در واقع نتایج نشان .داشتندتر مطلوب

 غذایي های کشت شده با غلظت کاهش یافته عناصرجنين
و ميکرو در محيط کشت است. کشت باریجه در  ماکرو

گرم در ليتر زغال  5/1جامد حاوی  MS4/1محيط کشت 
های رویان به سمت باال قرار گرفته که برگطوریفعال به

با  سترونعنوان بهترین گزینه برای توليد گياهان باشند، به
در  (. et al.,Montazeri 2009بنيه مناسب معرفي گردید )

گيری شده تحت زني و صفات اندازهه نيز جوانهاین مطالع
مقایسه  کهطوریه، بغلظت محيط کشت قرار گرفتثير أت

گيری شده نشان داد که ها برای کليه صفات اندازهميانگين
کامل اختالف  MSو  MS4/1 ،MS8/1محيط کشت 

با کاهش  عبارت دیگر،به (.9داری با هم دارند )جدول معني
غلظت محيط کشت و بالطبع کاهش عناصر ميکرو و ماکرو 
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زني و رشد رویان چویل نيز بهبود در محيط کشت، جوانه
خفتگي فيزیولوژیك . (8شکل و  9)جدول  یافت

 Sharifiباشد )ترین نوع خفتگي در تيره چتریان ميمتداول

et al., 2015)،یك عامل فيزیولوژیك  . در این نوع خفتگي
شود چه ميرویان مانع از خروج ریشه ممانعت از رشدبا 

(., 2003et alPhillips  خفتگي فيزیولوژیك براساس .)
صورت سطحي، متوسط و یا برلين، بهيپاسخ به سرما و ج

برلين بتواند جایگزین سرما يشود. اگر جبندی ميعميق گروه
شود نوع خفتگي غيرعميق بوده ولي اگر نتواند جایگزین 

Finch-باشد )شود نوع خفتگي فيزیولوژیك عميق ميسرما 

2006, Metzeger-& Leubne Savage خفتگي .)
مدت رفع کوتاه یفيزیولوژیك غيرعميق با دوره سرما

باشد. و خفتگي عميق نيازمند دوره طوالني سرما مي شودمي
(Baskin & Baskin, 2004 نشان داده شده که برای رفع .)

تواند جایگزین ویل، جيبرلين نميخفتگي در بذر گياه چ
بنابراین گياه چویل دارای دوره خفتگي  ،سرما شود

باشد که برای شکست خفتگي در بذر مي فيزیولوژیك عميق
 ,.Sharifi et alباشد )هفته سرما مي 18این گياه نياز به 

یکي از عواملي که باعث ایجاد خفتگي در بذر  (.2015
ده در پوشش و اندوسپرم وجود عوامل بازدارن شودمي

باشد و با برداشتن پوسته و اندوسپرم اطراف رویان مي
توان بر خفتگي موجود غلبه نمود اطراف رویان مي

(., 2016al etTaghinezad  جداسازی رویان و کشت آن .)
نوان یك راهکاری برای غلبه بر خفتگي فيزیولوژیکي عهب
ها در بازدارنده ژیکي ناشي از وجودولویژه خفتگي فيزیوهب

Copeland & McDonald, اندوسپرم پيشنهاد شده است )

., 2013et al 2001; Fu, .)مثال در گياه  عنوانبه Cynara

cardunculus  که دارای خفتگي بذر طوالني مدت است، از
تر برای توليد سریع MS8/1کشت رویان در محيط کشت 

روز پس از  45تا  91که طوریهه استفاده شده است. بهچگيا
که این مدت  آیندبوجود ميهای کامل کشت رویان گياهچه

 & Craverolماه زودتر از کشت بذر کامل است ) 6

2007 Cointry, کشت رویان عالوه بر شکست خفتگي .)
عنوان بذر، در آزمون قابليت حيات بذر و همچنين به

نيز ای شيشهو تکثير درون توليد کالوس برای ایریزنمونه
 (.Bridgen, 1994کاربرد دارد )

شود بين مشاهده مي 8در شکل کهطوریهمان
داری از نظر های مختلف چویل اختالف معنياکوتيپ
 زني رویان و خصوصيات رشدی آن وجود دارد.جوانه

در بين چهار اکوتيپ مورد بررسي، بيشترین  کهطوریهب
 ای گياهچهشيشهزني رویان و رشد دروندرصد جوانه

 (.8حاصل از آن در اکوتيپ گایونه مشاهده گردید )شکل 
ها ممکن است ناشي از اختالف ژنتيکي بين این تفاوت

تواند ها یا شرایط محيطي رویشگاه باشد که مياکوتيپ
ای شيشهزني و رشد رویان را هم در شرایط درونجوانه

ثير أت)روی محيط کشت( و هم در رویشگاه طبيعي تحت 
مشاهده  1که در جدول طوریمثال همان عنوانبهقرار دهد. 

آوری شده و همچنين جمع بذرهایشود وزن هزار دانه مي
آوری اکوتيپ گایونه نسبت ارتفاع از سطح دریا محل جمع

است و این عوامل ممکن است  هها بيشتر بودبه بقيه اکوتيپ
در پاسخ رشدی مناسب رویان این اکوتيپ در شرایط 

های تمایز نيافته در رویانباشد. ثيرگذار أت ایشيشهدرون
هایي که در کنند، رویانای رشد نميشرایط درون شيشه

تر در شرایط اند راحتای تکامل بيشتری یافتهشرایط مزرعه
 های گياهي،در بعضي از گونه شوند.ای کشت ميدرون شيشه

باشد، حتي رشد رویان سریع ولي در برخي دیگر مشکل مي
Bagheri هایي وجود دارد )ن ارقام یك گونه نيز تفاوتدر بي

& Safari, 2008توان (. در توجيه نحوه اثر ژنوتيپ مي
ها ممکن است توسط از این پاسخ یكکه هر کردچنين بيان 
ها یا های ژني خاصي کنترل شوند که در ژنوتيپژن یا گروه

Sanatombi های بومي متفاوت تظاهر یکساني ندارند )توده

Sharma, 2008 &های گذشته اثر ژنوتيپ (. نتایج پژوهش
ترکيبات محيط ها به دهي ریزنمونهبر نوع و ميزان پاسخ

حتي در را ها و همچنين متفاوت بودن این پاسخ کشت
 et alZare .اند )های مختلف یك رقم گزارش نمودهژنوتيپ

. 2014et al2009; Koohi, کشت رویان  ها(. طبق گزارش
ار مفيدی برای تکثير گياهاني است که با محدودیت در ابز

(. تکثير  et al.,Modares 2007زني مواجه هستند )جوانه
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گياه از طریق کشت رویان، روش مفيدی برای غلبه بر 
 اصالح گياه است.تکثير و و کوتاه کردن زمان  بذرهاخفتگي 

Quercus منظور بررسي رشد و نمو گياه بلوط )هب

castaneifolia) های قسمت ای،شيشهدر شرایط درون
مختلف گياه ازجمله رویان، رویان همراه آندوسپرم و 

کشت شده  MSور جداگانه در محيط کشت طهآندوسپرم را ب
 & Ehsanpourو بهترین نتيجه از کشت رویان بدست آمد )

Zahedi, 2006.) با برداشتن پوشش رویان در که طوریبه
تر زني سریعامل بازدارنده برطرف شده و جوانهباریجه، عو

غلبه منظور (. به et al.,Sarabadani 2008شود )انجام مي
زني بذر و توليد نهال در راش افزایش جوانهبر خفتگي بذر و 

(Mofidabadi and Amani, 2004 Jafari)  کشت نيز از
دو ثير أتشده است. با ارزیابي ای رویان استفاده درون شيشه

 ،زني رویان این گياهبر جوانه MS8/1و  MSمحيط کشت 
 MS8/1ها در محيط کشت زني رویانگزارش شده که جوانه

Mofidabadi  Jafari)بود  MSداری بيشتر از طور معنيهب

and Amani, 2004). منظور بهترین محيط کشت به
( L. Tagetes erecta) زني بذر در گل جعفریجوانه

کامل در شرایط روشنایي  MSکشت  مربوط به محيط
 بنابراین،(. Jafari & Daneshvar, 2016) گزارش شده است
 دوره بودن طوالني به توجه تحقيق و بااین با توجه به نتایج 

 موردنياز برای رفع خفتگي بذر گياه چویل سرمادهي
(2015 et al.,Movahedi, 2011; Sharifi )، رفع منظوربه 

 رویان کشت از توانمي گياهچه توليد و این خفتگي سریع
ویژه برای توليد همکان بااین  .برد بهره مناسبي ابزار عنوانبه

در مطالعات آزمایشگاهي و  های کامال سترونگياهچه
  .این گياه بسيار مفيد و سودمند خواهدبود مولکولي

تحقيق نشان داد با توجه به وجود این کلي، نتایج طوربه
کشت رویان در شرایط  گياه چویل، بذرخفتگي در 

خفتگي ثر ؤمسریع و آزمایشگاهي ابزار مناسبي را برای رفع 
ویژه در مطالعات آزمایشگاهي و مولکولي هبذر این گياه ب

کشت  برایبهترین محيط کشت که نحویبه کند.فراهم مي
 با توجه براین،عالوه باشد.ميMS4/1محيط  ،رویان چویل

 قابليتهایي استفاده شود که به هدف، بهتر است از اکوتيپ

باالیي را در کشت بافت نشان داده است که در این تحقيق 
بيشترین درصد  اکوتيپ گایونهرویان جداسازی شده از 

  .نشان داد MS4/1محيط زني و رشد گياهچه را روی جوانه
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Abstract 

   Ferulago angulata as a medicinal plant belongs to the Apiaceae family, and propagated by 

seed. But, seed dormancy is a main limiting factor in its propagation. To evaluate the efficiency 

of in vitro culture as well as the combination of culture medium and explant type on breaking 

seeds dormancy of Ferulago angulata, a factorial experiment was conducted based on a 

completely randomized design with five replications. The treatments consisted of four ecotypes 

(Abenahr, Gauonhe, Vezg, Sisakht) from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran and 

three concentrations of Murashige and Skoog basal medium (1/4, 1/2 and 1MS) and explant 

type (seed or embryo). Collected seeds were surface sterilized and then were planted as intact 

seeds, and isolated embryos in the above mentioned media. In this experiment, isolated embryos 

germinated after 3 to 6 days, depending on the ecotype. However, no germination was observed 

in the intact seeds in the used media. The results of embryo culture showed that culture medium 

and ecotype significantly affected all measured seedling traits. Mean comparison indicated that 

there were significant differences between different media and 1/4MS medium was superior to 

the other two culture media in terms of embryo germination percentage and seedling growth. 

There also were significant differences between different ecotypes, and Gauonhe ecotype 

showed higher embryo germination percentage and seedling growth than other ecotypes. So, in 

vitro culture of Ferulago angulata seed embryos on 1/4MS medium provides an effective 

method to overcome seed dormancy. Seedlings resulting from germination and embryo growth 

were successfully transferred to pots and placed in natural environment. According to the results 

of this study, germination inhibitors in F. angulata are located in the tissues surrounding the 

embryo and the embryo would not be able to germinate until the inhibitory factors are removed. 

Therefore, isolation and in vitro culture of the embryo provides a suitable approach to overcome 

seed dormancy in this plant, especially for laboratory studies.  
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